Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 8. schůze Rady města Kuřimi konané dne 02.03.2022
Město Kuřim - vybudování odborných učeben na ZŠ Jungmannova
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Karina Kiesslingová - projektový manažer

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
V rámci realizace schválené investiční akce ORG 1467000000 ZŠ Kuřim Jungmannova,
vybudování odborných učeben byl z důvodu administrativní náročnosti evropské dotace proveden
průzkum dotačních administrátorů. Předpokládané náklady realizace investice jsou 82.000.000 Kč vč.
DPH. Předpokládaná výše dotace je 90%.
Na základě referencí a předchozí spolupráce byly poptány tři subjekty Regionální poradenská
agentura, s. r. o. a OREGIO - Ing. Olga Ondráčková a Ing. Petra Podroužková. Nabídky byly
posuzovány podle ekonomické výhodnosti, kde jediným kritériem byla cena. Z této poptávky vyšla jako
nejvýhodnější a nejlevnější Ing. Petra Podroužková, se kterou má město výborné zkušenosti
z předchozího dotačního období v administraci a čerpání dotací. Poptávky jsou k dispozici u
předkladatele příspěvku. Cenová nabídka na zpracování žádosti o dotaci a administraci dotace:
Zpracování studie proveditelnosti – 55.000 Kč
Zpracování žádosti o dotaci – 15.000 Kč
Administrace dotace v průběhu realizace – 95.000 Kč
OI doporučuje Radě města schválit uzavření příkazní smlouvy s Ing. Petrou Podroužkovou k tomuto
projektu.
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Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
s uzavřením příkazní smlouvy s Ing. Petrou Podroužkovou, k projektu ZŠ Kuřim Jungmannova,
vybudování odborných učeben za cenu 165.000 Kč včetně DPH.
Termín plnění: 30.06.2023
Zodpovídá: Mgr. Karina Kiesslingová - projektový manažer
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